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PVOIL là doanh nghiệp phân phối xăng dầu chiếm thị phần lớn 

thứ 2 tại Việt Nam và Lào. PVOIL còn là đơn vị duy nhất được PVN 

ủy thác thực hiện hoạt động xuất và kinh doanh dầu thô do PVN khai 

thác. PVN cũng là đơn vị duy nhất thuộc PVN hoàn thiện tất cả các 

khâu thuộc hạ nguồn của ngành dầu khí, từ chế biến các sản phẩm 

xăng dầu, vận chuyển, phân phối và bán lẻ đến tận tay người tiêu 

dùng. PVOIL có thể tự sản xuất được 15-20% nhu cầu xăng dầu đầu 

vào thông qua nhà máy chế biến condensate là PVOIL Phú Mỹ (công 

suất 400.000-600.000 m3 A92/năm), tỷ trọng mua từ nhà máy lọc dầu 

Dung Quất 55-60% và nhập khẩu chỉ khoảng 25%, do vậy 80% nguồn 

xăng dầu đầu vào được cung cấp từ các nguồn ổn định trong nước, 

giúp tiết giảm các chi phí và thời gian vận chuyển so với nguồn nhập 

khẩu.  

Chúng tôi đánh giá PVOIL sẽ có triển vọng tích cực sau cổ phần 

hóa. PVOIL còn nhiều dư địa để tăng cả về lượng (tăng trưởng sản 

lượng, doanh thu) và chất (cải thiện hiệu quả hoạt động) trong thời 

gian tới đây: 

 Theo BMI, sản lượng tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam được dự báo 

tăng trưởng 4,7%/năm trong vòng 5 năm tới, cao hơn 3 lần so với 

tốc độ tăng trưởng trung bình của thế giới.  

 PVOIL có thể tăng trưởng vượt tốc độ tăng trưởng ngành. PVOIL 

hiện tại mới chỉ nắm giữ 20% thị phần trong nước, trong khi thị 

phần của PLX là xấp xỉ 50%. Theo Luật Cạnh Tranh, PLX sẽ bị 

giới hạn trong việc mua lại hoặc thâu tóm các doanh nghiệp nhỏ 

hơn do thị phần trên 50%, trong khi PVOIL sẽ còn nhiều dư địa để 

tăng trưởng bằng cả hình thức mở mới cửa hàng xăng dầu hoặc 

thâu tóm các cửa hàng xăng dầu đang hoạt động của các thương 

nhân phân phối nhỏ hơn.  

 PVOIL đặt mục tiêu cải thiện hiệu quả hoạt động sau cổ phần hóa. 

Đặc biệt, PVOIL sẽ chú trọng vào phát triển kênh bán lẻ, tăng số 

lượng các cửa hàng xăng dầu sở hữu và trực tiếp quản lý lên 

1.550 cửa hàng vào năm 2022, từ đó tăng tỷ trọng đóng góp thông 

qua kênh bán lẻ từ mức 23% hiện nay lên mức 35% vào năm 

2022. PVOIL đặt kế hoạch nâng ROE từ mức 4,9% năm 2017 lên 

mức 8,6% vào năm 2022 và tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hợp 

nhất ở mức 32,8%/năm. 

 PVOIL dự kiến phát triển thêm nhiều dịch vụ giá trị gia tăng tại các 

trạm xăng như cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, xưởng bảo dưỡng xe 

hơi, do đó mở rộng nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động 

cho mỗi trạm. PVOIL dự kiến lợi nhuận trước thuế của các dịch 

vụ ngoài xăng dầu đạt 372 tỷ đồng trong năm 2022 với tỷ lệ tăng 

trưởng hàng năm là 96,4%. 

Chúng tôi cho rằng PVOIL sẽ thu hút sự tham gia của các nhà 

đầu tư chiến lược nhờ sở hữu hệ thống phân phối trải rộng khắp cả 

nước, rào cản gia nhập ngành lớn cũng như tiềm năng tăng trưởng 

nhanh trong các năm tới đây nhờ mở rộng hệ thống phân phối. Chúng 

 

 

Thông tin về đợt IPO 
 
Giá trúng bình quân (VND/cổ 
phiếu) 

20.196 

Giá khởi điểm (VND/cổ phiếu) 13.400 

Khối lượng chào bán (cổ phiếu) 206.845.900 

Tỷ lệ thành công 100% 

Loại phát hành Thứ cấp 

Tổng tài sản (tỷ đồng) 19.309 

Vốn điều lệ (tỷ đồng) 10.342 

  

Chỉ số cơ bản 
 
Vốn hóa (tỷ đồng) (*) 20.887 

2017 EPS (đồng/cổ phiếu 489 

2017 ROE 4,9% 

2017 P/E (*) 41,3x 

2017 P/B (*) 2,0x 

(*) Được tính dựa trên giá dựa trên giá trúng 

bình quân 

 

Tỷ lệ sở hữu sau cổ phần hóa  
 
Khác 20,0% 

ESOP 0,2% 

Nhà đầu tư chiến lược 44,7% 

PVN  35,1% 
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tôi tin tưởng rằng sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược sẽ giúp 

PVOIL cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động, từ đó đem lại lợi ích cho 

doanh nghiệp và các cổ đông của PVOIL.  

Tại mức giá trúng thầu bình quân là 20.196 đồng/cổ phiếu, P/E forward 

2018 của PVOIL là 35,8 lần (dựa trên EPS forward 2018 là 565 

đồng/cổ phiếu theo kế hoạch kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa). 

Mức P/E này cao hơn so với P/E forward 2018 của PLX (34 lần) và 

Thalexim (26 lần). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng PVOIL xứng đáng 

được thị trường định giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh (thị 

trường trả premium) do có tiềm năng tăng trưởng cao hơn (tốc 

độ tăng trưởng sản lượng dự kiến cao gấp 3 lần so với trung bình 

ngành trong vòng 5 năm tới) và còn nhiều dư địa để cải thiện hiệu 

quả hoạt động kinh doanh cũng như gia tăng lợi nhuận, đặc biệt 

là với sự tham gia và hỗ trợ từ các nhà đầu tư chiến lược trong 

thời gian tới.  

MÔ HÌNH KINH DOANH 

Tổng công ty dầu Việt Nam (PVOIL) là doanh nghiệp phân phối 

xăng dầu đứng thứ 2 về thị phần trong nước (khoảng 20%). Các 

ngành nghề kinh doanh chính: (1) xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu 

thô trong nước, (2) sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm 

dầu và Ethanol (E100), (3) Xuất nhập khẩu và kinh doanh phân phối 

các sản phẩm dầu trong và ngoài nước, (4) Kinh doanh khác: vận tải 

xăng dầu, cho thuê kho bãi, môi giới và cung ứng dịch vụ tàu biển.  

PVOIL sở hữu chuỗi kinh doanh hoàn chỉnh, từ khâu sản xuất đến 

khâu phân phối và bán lẻ xăng dầu.  

Hình 2: Chuỗi giá trị của PVOIL 

 

PVOIL quản lý 28 công ty con và đơn vị trực thuộc, bao gồm 26 công 

ty con và đơn vị trực thuộc hoạt động trong ngành nghề kinh doanh 

chính là xuất nhập khẩu và kinh doanh dầu thô, sản xuất, phân phối 

và bán lẻ xăng dầu. Hai công ty con còn lại hoạt động trong lĩnh vực 

vận tải và kinh doanh kho bãi.  

PVOIL là đơn vị duy nhất thực hiện dịch vụ xuất nhập khẩu dầu 

thô thông qua ủy thác từ PVN 

Kể từ năm 1994 đến nay, PVOIL đã tổ chức tiếp thị và thực hiện dịch 

vụ ủy thác xuất/bán dầu thô của PVN với sản lượng bình quân hàng 

• nhập khẩu 
(25%-30%) 

• mua từ nhà 
cung cấp 
trong nước 
(55%-60%)

• tự sản xuất 
(15%-20%)

Công ty 
mẹ 

• bán cho 
công ty con

• bán trực 
tiếp cho 
tổng đại lý 
và khách 
hàng công 
nghiệp 

Công ty 
mẹ 

• bán lẻ  
thông qua 
cửa hàng 
xăng dầu

• bán cho 
khách hàng 
công nghiệp

• bán cho 
tổng đại lý, 
đại lý

Công ty con 

Hình 1: Xuất nhập khẩu dầu thô (2014-2016) 

 
   Nguồn: PVOIL 

Đơn vị 

(1000m3/nghìn tấn)
2014 2015 2016

Sản lượng (xuất khẩu

+ bán cho Dung Quất)
15.212 16.341 14.972

Bán cho Dung Quát 6.322 7.300 7.530

Từ nguồn trong nước 5.629 7.188 7.095

Nhập khẩu 693 182 435
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năm khoảng 15 triệu tấn/năm, trong đó hàng năm bán cho lọc dầu 

Dung Quất khoảng 7 triệu tấn và xuất khẩu gần 8 triệu tấn.  

PVOIL cung cấp toàn bộ dầu thô nguyên liệu cho nhà máy lọc dầu 

Dung Quất với sản lượng bình quân 7 triệu tấn/năm. 

Hoạt động trên mang lại doanh thu ổn định 160 tỷ đồng năm và lợi 

nhuận trước thuế khoảng 50-60 tỷ đồng/năm (chiếm khoảng 1% tổng 

doanh thu và 10% tổng lợi nhuận của PVOIL). 

PVOIL đứng thứ 2 về thị phần phân phối trong nước và tại Lào, 

tuy nhiên hiệu quả kinh doanh chưa phản ánh đúng về vị thế, quy 

mô và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp 

PVOIL đứng thứ 2 về thị phần phân phối và bán lẻ xăng dầu trong 

nước, chiếm khoảng 20% tổng thị phần tương đương sản lượng tiêu 

thụ trên toàn hệ thống phân phối đạt 3,2 triệu tấn/năm.  

PVOIL cũng đứng vị trí thứ 2 tại thị trường Lào với 15% tổng thị phần 

(bao gồm cả bán buôn, bán lẻ và bán trực tiếp cho khách hàng công 

nghiệp). 

PVOIL là một trong 2 đơn vị kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam (cùng 

với PLX) có hệ thống phân phối trải rộng khắp 63 tỉnh thành của cả 

nước. PVOIL hiện sở hữu và quản lý trực tiếp 540 cửa hàng xăng dầu 

(CHXD), trong đó 184 CHXD tại Miền Bắc, 181 CHXD tại Miền Trung 

và 171 CHXD tại Miền Nam.  

PVOIL sở hữu 30 kho chứa xăng dầu có tổng công suất thiết kế đạt 1 

triệu m3, lớn thứ 2 trên thị trường (chỉ sau PLX). PVOIL hiện mới chỉ 

sử dụng khoảng 50% công suất thiết kế và còn dư địa để đáp ứng đủ 

nhu cầu tăng trưởng trong vòng 5-7 năm tới.  

Về phương tiện vận tải: PVOIL sở hữu 120 xe bồn vận chuyển xăng 

dầu với tổng dung tích 2.000m3 và 7 xà lan tổng dung tích 4.000m3, 

mới chỉ đáp ứng được 50% tổng nhu cầu vận chuyển nội bộ của 

PVOIL và các đại lý đầu mối.  

Hình 6: Hệ thống phân phối của PVOIL chưa tối ưu và hiệu quả bằng PLX 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

 

Petrolimex PVOIL Thalexim
Saigon 

Petrol
Mipec

Sản lượng kinh doanh xăng 

dầu (triệu tấn, m3)
8,3 3,3 1 1 1

Thị phần 50% 20% 6% 6% 6%

Diện tích kho chứa (m3) 2.200.000 1.000.000 36.000 Na <265.400

Tổng số lượng cửa hàng 5.400 3.500 1.150 1.010 666

Số lượng CHXD thuộc sở hữu 2.400 540 80 10 93

Số lượng cửa hàng của đại lý 3.000 3.000 1.070 1.000 573

Sản lượng bình quân 1 cửa 

hàng (m3)
1.600 ≈950 ≈900 1.000 1.400

Hiện diện
Khắp cả 

nước

Khắp cả

nước

Chủ yếu tại 

Miền Nam

Chủ yếu tại 

Miền Nam

Chủ yếu 

tại Miền 

Bắc

Hình 3: Sản lượng xăng dầu phân phối 
(2014-2016)  

 
   Nguồn: PVOIL 

Hình 4: Tỷ trọng theo kênh phân phối  

 
   Nguồn: PVOIL 

Hình 5: Nhóm khách hàng  

 
   Nguồn: VNDIRECT, PVOIL 

Đơn vị 

(1000m3/nghìn tấn)
2014 2015 2016

Việt Nam 2.989 3.209 3.109

Lào 98 96 105

Tổng cộng 3.087 3.305 3.214

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

22%

18%60%

Retail Industrial custormers Wholesale

Khách 

hàng 

công 

nghiệp

Bán buôn Bán lẻ

Khách 

hàng

Nhà máy 

nhiệt điện 

khí, nhà 

máy hóa 

chất,etc

Phân phối 

cho các 

thương nhân 

phân phối, đại 

lý có giấy 

phép bán lẻ 

xăng dầu

Bán lẻ thông 

qua 540 cửa 

hàng xăng 

dầu do PVOIL 

sở hữu và 

trực tiếp quản 

lý

Số lượng 

cửa hàng
3000 540

Tỷ trọng 

doanh thu
20% 62% 23%
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Hình 7: So sánh hệ thống phân phối của PVOIL so với các đối thủ chính trong ngành như PLX, Thanh Lễ, Saigon Petro, v.v 

 Điểm mạnh Điểm yếu 

Nguồn cung 

·     PVOIL nhập 55-60% đầu vào từ nhà máy lọc dầu Dung 
Quất và nhập khẩu 20-25%, tự sản xuất 15-20%. Do đó, 
PVOIL có nguồn đầu vào ổn định và tiết kiệm được chi phí 
vận chuyển, bảo hiểm, giảm thiểu rủi ro tỷ giá so với các đối 
thủ cạnh tranh khác (với lượng nhập khẩu xăng dầu trong cơ 
cấu đầu vào chiếm 30-40%) 

·   Từ năm 2018, PVOIL sẽ bắt đầu nhập đầu vào từ nhà 
máy lọc dầu Nghi Sơn, điều này sẽ là rủi ro đối với PVOIL 
khi trong giai đoạn đầu sản phẩm của Nghi Sơn có thể 
chưa ổn định về sản lượng và chất lượng.  
 

Hệ thống 
phân phối 

·   PVOIL là một trong hai doanh nghiệp (PVOIL và 
Petrolimex) có hệ thống phân phối trải rộng khắp 63 tỉnh 
thành trên cả nước.  

·   60% sản lượng đầu ra của PVOIL được phân phối thông 
qua các đại lý phân phối (nhượng quyền) vốn có biên lợi 
gộp thấp hơn nhiều so với kênh bán lẻ thông qua CHXD 
trực thuộc. Trong khi đó, 60-70% sản lượng tiêu thụ của 
PLX được bán thông qua kênh bán lẻ.  

·   PLX sở hữu 540 CHXD, đứng thứ 2 chỉ sau PLX với hơn 
2.400 cửa hàng.  

·   PVOIL mới chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu vận tải nội 
bộ của doanh nghiệp và đại lý đầu mối.  

·   Thị phần của PVOIL liên tục được mở dộng thông qua 
chiến lược M&A. Thị phần hiện tại của PVOIL mới ở mức 
20% và còn nhiều dư địa tăng trưởng  

·   Vị trí các CHXD của PVOIL kém cạnh tranh hơn so với 
PLX, mức độ xuất hiện ở các thành phố lớn như Hà Nội, 
TP.HCM chưa nhiều  

·   PVL có lượng khách hàng truyền thống ổn định từ PVN  

Hệ thống 
kho bãi  

·   PVOIL sở hữu 30 kho xăng dầu trên cả nước với tổng công 
suất thiết kế là 1 triệu m3, đứng thứ 2 chỉ sau PLX 

·   Hệ thống kho bãi của PVOIL tập trung chủ yếu tại Miền 
Nam dẫn đến dư thừa công suất trong khi lại thiếu tại Miền 
Bắc  

·   Dư địa đủ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của PVOIL trong 
5-7 năm tới  

·   Dư thừa công suất có thể dẫn tới tăng chi phí và giảm 
hiệu quả kinh doanh trong ngắn hạn  

Nguồn: VNDIRECT 

Chế biến xăng dầu từ condensate và sản xuất nhiên liệu sinh học 

là thế mạnh của PVOIL  

PVOIL sở hữu nhiều lợi thế trong chế biến xăng từ condensate: 

thông qua nhà máy PVOIL Phú Mỹ với sản lượng chế biến 130.000 

tấn/năm và kể từ năm 2014 cho ra sản phẩm chính sau chế biến là 

xăng A92 với sản lượng đầu ra là 400.000-600.000 m3/năm, cung cấp 

tới 15-20% nhu cầu đầu vào của PVOIL. Nguồn cung condensate ổn 

định hàng năm từ PVN cũng là một lợi thế đối với hoạt động sản xuất 

của PVOIL.  

PVOIL là doanh nghiệp tiên phong trong sản xuất xăng sinh học: 

PVOIL hiện đang sở hữu cổ phần (từ 31,1% đến 39,8%) tại 3 nhà máy 

chế biến xăng sinh học (trên tổng số 5 nhà máy tại Việt Nam) với sản 

lượng Ethanol (E100) của mỗi nhà máy là 100.000 m3/năm. Hiện hai 

nhà máy đã được đưa vào sản xuất và một nhà máy đang trong quá 

trình tái vận hành lại. Ethanol (E100) sau khi được sản xuất sẽ được 

dùng để pha chế xăng sinh học E5. PVOIL hiện đang sở hữu 10 trạm 

phối trộn xăng E5 trên cả nước với tổng công suất thiết kế là 

900.000m3 E5/năm. Lượng cung ứng E100 hoàn toàn đủ đáp ứng nhu 

cầu pha chế xăng E5 cho toàn bộ hệ thống xăng dầu của PVOIL. 

Ngoài ra PVOIL còn có thể cung cấp E100 và dịch vụ phối trộn xăng 

E5 do các doanh nghiệp đầu mối khác không có đủ cơ sở hạ tầng để 

đảm bảo cung cấp đủ nguồn cung E5 cho hệ thống phân phối của họ.  

 

 

Hình 8: Sản lượng sản xuất và chế biến 
xăng dầu (2014-2016) 

 
  Nguồn: PVOIL 

Hình 9: Các nhà máy chế biến xăng dầu tại 
Việt Nam 

 
  Nguồn: VNDIRECT 

Đơn vị 

(1000m3/nghìn 

tấn)

2014 2015 2016

Xăng A92 296,0 597,0 508,0

Lubricant 3,5 3,5 4,0

Xăng E5 52,0 152,0 169,0

Tổng cộng 351,5 752,5 681,0

Nhà máy

Sản 

lượng 

(nghìn 

tấn)

Sản 

lượng 

(nghìn 

tấn)

Sản 

lượng 

(nghìn 

tấn)

I Nhà máy lọc dầu 15.450 5.053 6.472

1 Dung Quất 6.700 2.746 3.068

2
Nghi Sơn (hoạt 

động từ 2018)
8.750 2.307 3.674

II
Nhà máy chế 

biến condensate
690 690

1 PVOIL Phú Mỹ 130 130

2 Saigon Petrol 260 260

3 Nam Việt Oil 200 200

4 Đông Phương 100 100

III Tổng cộng 16.140 5.473 6.472
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA  

Hiệu quả kinh doanh trước cổ phần hóa của PVOIL chưa tương 

xứng với quy mô, thị phần và tiềm năng tăng trưởng của doanh 

nghiệp  

Biên lợi nhuận gộp thấp hơn PLX nhưng cao hơn so với Thanh 

Lễ: 

 60% sản lượng xăng dầu của PVOIL được bán thông qua các đại 

lý phân phối vốn có biên lợi nhuận gộp rất thấp chỉ từ 200-300 

đồng/lít trong khi 60-70% sản lượng xăng dầu của PLX được phân 

phối thông qua kênh bán lẻ (cửa hàng xăng dầu trực thuộc) vốn 

có biên lợi nhuận cao nhất tới 1.500 đồng/lít.  

 55-60% nguồn cung xăng dầu đầu vào của PVOIL là từ nhà máy 

lọc dầu Dung Quất. Trước năm 2017, giá bán sản phẩm của Bình 

Sơn chưa cạnh tranh so với hàng nhập khẩu do phải chịu mức 

thuế điều tiết cho ngân sách địa phương.   

 Kể từ năm 2017, nhờ chính thức được dỡ bỏ thu điều tiết, giá bán 

các sản phẩm xăng dầu của Bình Sơn đã bắt đầu cạnh tranh hơn 

so với hàng nhập khẩu nhờ thuế nhập khẩu giảm xuống 0%.  

Trích lập dự phòng rủi ro lớn cho Petec và 2 trong 3 nhà máy 

nhiên liệu sinh học khiến hiệu quả kinh doanh của PVOIL giảm 

thấp 

Trong giai đoạn 2014-2016, giá trị trung bình khoản đầu tư dài hạn 

hàng năm ở mức 6.500 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đầu tư vào các công 

ty con, công ty liên kết, trong đó giá trị ban đầu khoản đầu tư ở Petec 

là 2.464 tỷ đồng và 3 nhà máy nhiên liệu sinh học là gần 850 tỷ đồng. 

Do hiệu quả kinh doanh thấp, PVOIL hàng năm phải trích lập gần 150 

tỷ đồng cho Petec và 2 trong số 3 nhà máy nhiên liệu sinh học, điều 

này khiến lợi nhuận trước thuế hàng năm của PVOIL sụt giảm một 

khoản tương ứng.  

Tuy nhiên, điều này có thể được thay đổi sau khi PVOIL cổ phần hóa. 

Ban lãnh đạo PVOIL đặt kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại Petec trong 

vòng 6 tháng sau khi cổ phần hóa. Bên cạnh đó, việc tăng tiêu thụ sản 

phầm xăng sinh học E5 kể từ ngày 1/1/2018 sẽ khiến nhu cầu E100 

tăng lên và giúp tăng hiệu quả của các nhà máy nhiên liệu sinh học 

mà PVOIL đang là cổ đông lớn. 

Hình 12: Các khoản đầu tư dài hạn của PVOIL (2014-2016) 

 
  Nguồn: VNDIRECT 

PVOIL chưa xóa hết lỗ lũy kế  

PVOIL ghi nhận khoản lỗ ròng 1.509 tỷ đồng trong năm 2014 do giá 

dầu thô thế giới liên tục giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm khiến 

Giá trị Tỷ trọng

1 Đầu tư vào công ty con 5.060 5.084 5.108 78%

Trong đó: Petec 2.464 2.464 2.464 38%

2 Đầu tư và công ty liên kết 12.269 1.263 1.271 19%

Trong đó: 3 nhà máy xăng sinh học 858 858 875 13%

3 Đầu tư khác 165 162 167 3%

Tổng cộng 8.494 6.509 6.546 100%

2016
2014 2015Đơn vị (tỷ đồng)No

Hình 10: Biên lợi nhuận gộp (%) (2014-2016) 

 
  Nguồn: VNDIRECT 

Hình 11: ROE 2014-2016 (%) 

 
  Nguồn: VNDIRECT 
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Source:
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PVOIL phải chịu lỗ do tồn kho giá cao. Mặc dù đã ghi nhận kết quả 

kinh doanh dương trong năm 2015 và 2016 tuy nhiên PVOIL vẫn chưa 

xóa hết lỗ lũy kế và tính đến ngày 31/12/2016 còn lỗ lũy kế 1.912 tỷ 

đồng.  

Kết quả kinh doanh cải thiện nhẹ trong năm 2017  

Giá dầu giảm 13% trong nửa đầu năm 2017 so với mức tăng 45% 

cùng kỳ năm 2016 làm tác động mạnh đến giá vốn hàng tồn kho và 

giảm biên lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu năm của PVOIL. Ngoài ra, 

việc không còn được hưởng lợi nhiều từ chênh lệch thuế nhập khẩu 

từ Hàn Quốc khiến lợi nhuận đi xuống. Theo đó, tổng doanh thu của 

PVOIL trong năm 2017 đạt xấp xỉ 56.000 tỷ đồng (+42,6% YoY), vượt 

65% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ đạt 325 tỷ 

đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 410 tỷ đồng (-34,5% YoY). 

Tuy nhiên, theo PVOIL, nếu tính cả phần hoàn thuế Form D (thuế nhập 

khẩu xăng dầu từ Hàn Quốc, Asean) đang trong quá trình hoàn thành 

thủ tục để ghi nhận trong năm 2017 thì lợi nhuận trước thuế của công 

ty mẹ sẽ tăng lên mức 485 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 

đạt 560 tỷ đồng, giảm nhẹ 9% so với năm 2016. 

TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG SAU CỔ PHẦN HÓA  

PVOIL còn nhiều dư địa để tăng trưởng thị phần và cải thiện 

biên lợi nhuận hoạt động sau cổ phần hóa  

Thị trường xăng dầu Việt Nam được dự báo duy trì tốc độ tăng 

trưởng sản lượng cao trong vòng 5 năm tới  

Theo BMI, sản lượng tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam được dự báo tăng 

bình quân 4,7%/năm trong vòng 5 năm tới (cao gấp 3 lần so với tăng 

trưởng nhu cầu tiêu thụ trung bình của thế giới). Còn theo Wood 

Mackenzie, một tổ chức nghiên cứu uy tín trên thị trường năng lượng 

quốc tế thì tốc độ tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam sẽ tăng trưởng 

4,9%/năm trong vòng 10 năm tới. Dự báo trên dựa trên các luận điểm 

sau: 

 Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ duy trì ở mức 6,5-

7% trong vòng 5 năm tới. Trong quá khứ, tốc độ tăng trưởng 

tiêu thụ xăng dầu có mối tương quan chặt chẽ với tốc độ tăng 

trưởng GDP.  

 Theo BMI, sản lượng tiêu thụ xe cá nhân tại Việt Nam sẽ tăng 

trưởng nhanh 15%/năm trong vòng 5 năm tới và thúc đẩy nhu 

cầu tiêu thụ xăng dầu. 

 Mức tiêu thụ xăng dầu bình quân đầu người tại Việt Nam còn 

thấp, chỉ bằng 40% so với Thái Lan và 25% so với Malaysia, 

do đó dư địa để tăng trưởng còn lớn. 

PVOIL có nhiều điều kiện để tăng trưởng vượt tốc độ trung bình 

của ngành 

PLX hiện đang sở hữu 50% thị phần phân phối và bán lẻ xăng dầu tại 

Việt Nam, do đó PLX sẽ bị hạn chế trong việc tiến hành M&A, thâu 

tóm các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối khác trong ngành theo 

Luật Cạnh Tranh. Trong khi đó, PVOIL mới chỉ chiếm 20% thị phần và 

còn nhiều dư địa để tăng trưởng nhờ mở rộng hệ thống thông qua mở 

Hình 13: Doanh thu thuần của PVOIL và diễn 
biến giá dầu thô thế giới (2014-2017) 

 
  Nguồn: PVOIL, BlOOMBERG 

Hình 14: Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 
(2014-2016) 

 
  Nguồn: PVOIL 
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Source:
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mới cửa hàng xăng dầu và tiến hành thâu tóm, M&A các doanh 

nghiệp, thương nhân phân phối nhỏ hơn.  

PVOIL đặt ra mục tiêu tăng trưởng “35-35-35” cho giai đoạn 5 

năm sau cổ phần hóa (2018-2022):  

 Tăng trưởng thị phần phân phối và bán lẻ xăng dầu từ mức 20% 

hiện nay lên mức 35% vào năm 2022.  

 Tăng trưởng doanh thu đóng góp từ bán lẻ xăng dầu (thông qua 

các cửa hàng xăng dầu do PVOIL sở hữu và trực tiếp điều hành) 

từ mức 23% hiện nay lên mức 35% vào năm 2022. Để hoàn thành 

mục tiêu này, PVOIL đặt mục tiêu mở mới hoặc mua lại 200 cửa 

hàng xăng dầu mỗi năm trong vòng 5 năm tới.  

 Tăng trưởng doanh thu đóng góp từ các khách hàng công nghiệp 

từ mức 18% hiện nay lên mức 35% vào năm 2022.  

Chúng tôi đánh giá các mục tiêu trên đây là tương đối thách thức. Cơ 

sở để PVOIL có thể thực hiện các mục tiêu này là (1) quy mô doanh 

nghiệp và thị phần đủ lớn để thâu tóm các doanh nghiệp, đại lý phân 

phối nhỏ hơn, (2) tiềm lực tài chính đủ mạnh để tài trợ cho hoạt động 

M&A và mở thêm các cửa hàng xăng dầu, (3) kinh nghiệm tiến hành 

mở rộng hệ thống phân phối trong quá khứ. Kể từ năm 2010, PVOIL 

đã tăng số cửa hàng xăng dầu trực tiếp sở hữu và quản lý từ 100 cửa 

hàng lên 540 cửa hàng như hiện nay, tương đương tăng bình quân 

trên 60 cửa hàng/năm.  

PVOIL có đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu tham vọng trên. Điều 

PVOIL cần là sự quyết tâm và hành động quyết liệt của ban lãnh đạo 

cũng như sự hỗ trợ hiệu quả của các cổ đông, đặc biệt là cổ đông 

chiến lược tới đây để hoàn thành mục tiêu mở rộng hệ thống phân 

phối, bán lẻ xăng dầu và nâng thị phần lên mức 35% vào năm 2022.  

PVOIL sẽ tăng cường hoạt động đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu 

tăng trưởng  

Đầu tư xây dựng các cửa hàng xăng dầu, mua sắm trang thiết bị  

Trong giai đoạn 2018-2022, PVOIL đặt kế hoạch đầu tư 7.049 tỷ đồng 

(310 triệu USD), tương đương bình quân hàng năm là 1.410 tỷ đồng 

(62 triệu USD) cho các dự án sau:  

 Đầu tư xây mới 50 cửa hàng xăng dầu mỗi năm.  

 Phát triển các dịch vụ gia tăng như cửa hàng tiện lợi, nhà hàng ăn 

uống, trạm rửa và bảo dưỡng xe cộ.  

 Thực hiện dự án kho xăng dầu Nghi Sơn giai đoạn 2 để đáp ứng 

nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ chính 

thức đi vào hoạt động kể từ năm 2018. 

Tăng cường hoạt động M&A  

PVOIL có kế hoạch tiến hành M&A các doanh nghiệp phân phối xăng 

dầu nhỏ và hoạt động kém hiệu quả sau đó tái cấu trúc lại nhằm thực 

hiện tham vọng mở rộng thị phần lên mức 35% vào năm 2022. Cụ thể 

PVOIL đặt ra kế hoạch tăng số lượng cửa hàng xăng dầu mỗi năm 

thêm 120 cửa hàng thông qua hoạt động M&A. Ngoài ra, PVOIL còn 

có kế hoạch thuê lại vị trí một số cửa hàng xăng dầu hiện hữu của đại 

lý mỗi năm khoảng 40 cửa hàng để kinh doanh và gia tăng thị phần. 

Hình 15: Sản lượng tiêu thụ bình quân đầu 
người (barrel/ngườ/năm) 
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PVOIL dự kiến dành tổng cộng 4.194 tỷ đồng (150 triệu USD) để đầu 

tư dài hạn (M&A) cho giai đoạn 2018-2022, tương đương mỗi năm 

khoảng 839 tỷ đồng (37 triệu USD).  

 

Nguồn vốn tài trợ cho hoạt động đầu tư  

PVOIL sẽ đầu tư tổng cộng 11.240 tỷ đồng (495 triệu USD) trong giai 

đoạn 2018-2022, tương đương gần 2.250 tỷ đồng mỗi năm (99 triệu 

USD). Nguồn vốn để tài trợ cho hoạt động đầu tư đến từ:  

 Nguồn vốn chủ sở hữu: Xấp xỉ 7.000 tỷ đồng thu xếp từ các khoản 

mục tiền mặt và phần lợi nhuận giữ lại trong tương lai. Theo BCTC 

trước cổ phần hóa, tiền và tương đương tiền của PVOIL đạt 6.193 

tỷ đồng. 

 Vay thương mại: Xấp xỉ 4.000 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2016, số 

dư nợ vay ngắn và dài hạn của PVOIL lần lượt là 2.477 tỷ đồng 

và 202 tỷ đồng, chỉ chiếm tổng cộng 12,6% tổng nguồn vốn của 

doanh nghiệp. Ban lãnh đạo PVOIL cho biết hạn mức cho vay của 

doanh nghiệp còn nhiều và doanh nghiệp có thể tiếp cận được 

nguồn cho vay với lãi suất rất cạnh tranh so với thị trường nhờ 

quy mô tài sản và dòng tiền mỗi năm lớn, tiềm lực tài chính mạnh 

cũng như lịch sử tín dụng tốt.  

Kế hoạch thoái vốn khỏi Petec 

PVOIL tiếp nhận lại 94,8% cổ phần của Petec từ PVN vào tháng 4 

năm 2013. Petec có vốn điều lệ ở mức 2.400 tỷ đồng, và tại ngày 

31/12/2015 (thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp PVOIL) giá trị vốn 

chủ sở hữu của Petec còn lại là 851 tỷ đồng do hoạt động kinh doanh 

liên tục thua lỗ từ năm 2011. Giá trị dự phòng cho Petec hiện lên tới 

1.613 tỷ đồng.  

Petec có sản lượng tiêu thụ hàng năm vào khoảng 350.000 tấn/năm, 

chiếm khoảng 11% tổng sản lượng phân phối xăng dầu và bán lẻ của 

PVOIL. 93% sản lượng bán hàng của Petec là thông qua kênh bán 

buôn có BLNG rất thấp, dẫn đến thu không đủ bù chi phí quản lý, khấu 

hao tài sản cố định và các chi phí khác dẫn đến hoạt động thua lỗ. Tại 

thời điểm tiếp nhận Petec ghi nhận lỗ lũy kế 1.200 tỷ đồng. Sau khi về 

trực thuộc PVOIL, hoạt động của Petec tiếp tục khó khăn và PVOIL 

phải tiếp tục trích lập dự phòng mỗi năm khoảng 100 tỷ cho khoản đầu 

tư vào Petec.  

Để tái cấu trúc lại hệ thống phân phối, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh 

doanh sau cổ phần hóa, PVOIL có kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi 

Petec trong vòng 6 tháng kể từ sau khi tiến hành IPO. Việc thoái vốn 

khỏi Petec sẽ giúp PVOIL tập trung nguồn lực hơn vào kênh bán lẻ 

cũng như cải thiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2018-2022 

Hoạt động xuất nhập khẩu dầu thô: Duy trì sản lượng xuất bán ổn 

định ở mức 15 triệu tấn dầu thô mỗi năm, trong đó cung cấp cho nhà 

máy lọc dầu Dung Quất khoảng 7 triệu tấn mỗi năm.  

 

 

Hình 16: Số lượng cửa hàng xăng dầu đã và 
dự kiến sẽ sở hữu (2010-2022) 

 
Nguồn: PVOIL 

Title:

Source:
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Hình 17: Sản lượng kế hoạch của hoạt động xuất nhập khẩu dầu thô (2018-2022) 

 
  Nguồn: PVOIL 

Hoạt động sản xuất và chế biến xăng dầu: Tăng sản lượng sản xuất 

nhiên liệu sinh học E5/E100 bình quân hàng năm là 19,7% trong giai 

đoạn 2018-2022 

PVOIL đã thay thế hoàn toàn xăng RON92 bằng xăng E5 trên toàn hệ 

thống phân phối từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. 

Hình 18: Kế hoạch sản xuất của hoạt động sản xuất và chế biến xăng dầu (2018-
2022) 

 
  Nguồn: PVOIL 

Phân phối và bán lẻ xăng dầu: PVOIL đặt kế hoạch tăng trưởng thị 

phần lên mức 35% vào năm 2022. Để đặt mục tiêu này, PVOIL đặt 

mục tiêu sản lượng tiêu thụ trong nước thông qua hệ thống phân phối 

và bán lẻ của PVOIL tăng trưởng bình quân 19,8% mỗi năm trong 

vòng 5 năm tới (2018-2022), cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 

toàn ngành dự báo ở mức 4,7-4,9%/năm.  

Hình 19: Kế hoạch sản lượng của hoạt động phân phối và bán lẻ xăng dầu 
(2018-2022) 

 
  Nguồn: VNDIRECT 

Đối với thị trường Lào, PVOIL đặt kế hoạch duy trì thị phần ổn định ở 

mức hiện tại là 15% và tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân ở mức 

5%, tương ứng với tốc độ tăng trưởng GDP.  

Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2018-2022 

Hình 20: Kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo từng lĩnh vực giai đoạn sau cổ 
phần hóa (2018-2022) 

 
Nguồn: PVOIL 

 Lĩnh vực phân phối và bán lẻ xăng dầu: PVOIL đặt mục tiêu cải 

thiện hiệu quả của hệ thống phân phối xăng dầu bằng việc tăng 

số lượng cửa hàng xăng dầu sở hữu và trực tiếp quản lý từ 540 

cửa hàng hiện nay lên 1.550 cửa hàng vào năm 2022, mỗi năm 

Mục tiêu (Đơn vị: 

nghìn tấn) 2018 2019 2020 2021 2022

Sản lượng kinh doanh 14.990 16.421 15.506 15.000 15.000

Sản lượng cung cấp cho 

các nhà máy lọc dầu 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Từ nguồn trong nước 6.300 6.300 5.600 5.600 7.600

Nhập khẩu 700 700 1400 1400 1900

Sản phẩm (Đơn vị: 

1000m3/nghìn tấn) 2018 2019 2020 2021 2022

Xăng sinh học E5/E10 900 1.150 1.400 1.600 1.850

Lubricant 4,2 4,6 5,1 5,6 5,6

Tổng cộng 904 1.155 1.405 1.606 1.856

Thị trường (Đơn vị: 

nghìn m3/nghìn tấn) 2018 2019 2020 2021 2022

Việt Nam 3.300 4.200 5.100 5.950 6.800

Lào 110 116 121 127 134

Tổng cộng 3.410 4.316 5.221 6.077 6.934

Lĩnh vực (tỷ đồng) 2018 2019 2020 2021 2022

Xuất nhập khẩu dầu thô 160 179 171 167 175

Phân phối và bán lẻ xăng dầu 545 867 1.226 1.493 1.697

Lĩnh vực khác 25 56 120 220 372

Tổng cộng 730 1.101 1.517 1.880 2.243
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phấn đấu tăng 200 cửa hàng. PVOIL đặt kế hoạch lợi nhuận trước 

thuế của mảng kinh doanh này đạt 1.697 tỷ đồng vào năm 2022, 

tương đương tốc độ tăng trưởng kép đạt 32,8%/năm trong vòng 

5 năm tới dựa trên kế hoạch (1) tăng trưởng sản lượng bình quân 

hàng năm đạt 15,2%/năm; (2) cải thiện biên lợi nhuận gộp thêm 

hơn 300 điểm phần trăm trong vòng 5 năm tới và đạt mức 8,6% 

vào năm 2022.  

 Lĩnh vực khác: PVOIL lên kế hoạch cung cấp thêm các dịch vụ 

khác ngoài xăng dầu (non-oil services) như cửa hàng tiện lợi, trạm 

sửa chữa xe, nhà hàng tại một số cửa hàng xăng dầu có vị trí 

thuận lợi, lưu lượng xe qua lại lớn nhằm nhằm mở rộng lĩnh vực 

kinh doanh, tăng nguồn thu, tăng vòng quay tài sản và từ đó cải 

thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. PVOIL đặt kế hoạch 

lợi nhuận trước thuế của lĩnh vực ngoài xăng dầu đạt 372 tỷ đồng 

vào năm 2022 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 

96,4%/năm.  

Chúng tôi đánh giá kế hoạch trên là đầy tham vọng, đặc biệt là việc 

phát triển các dịch vụ kinh doanh ngoài xăng dầu như cửa hàng tiện 

lợi, nhà hàng, trạm sửa chữa xe cộ. Chúng tôi cho rằng để có thể đạt 

được các mục tiêu tham vọng này thì việc lựa chọn đối tác chiến lược 

có tiềm lực tài chính mạnh và có nhiều kinh nghiệm trong xây dựng hệ 

thống phân phối, bán lẻ là hết sức quan trọng. Theo PVOIL, hiện đã 

có 8 nhà đầu tư tổ chức bày tỏ muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược 

của PVOIL, bao gồm 6 tổ chức nước ngoài là Shell, Idemitsu, Puma, 

KPE, PTT và SK cùng 2 tổ chức trong nước là quỹ đầu tư Sacom và 

công ty cổ phần Sovico. PVOIL dự kiến sẽ bán 44,72% cổ phần cho 

cổ đông chiến lược sau khi tiến hành IPO thành công.   

 Hình 21: Kế hoạch kinh doanh giai đoạn sau cổ phần hóa (2018-2022) 

(Đơn vị: tỷ đồng) 2018 2019 2020 2021 2022 

Lợi nhuận hợp nhất 45.804 57.244 67.597 77.702 88.057 

Giá vốn hàng bán 42.610 53.057 62.354 71.363 80.450 

Lợi nhuận gộp 6,97% 7,31% 7,76% 8,16% 8,64% 

Chi phí khác 2.465 3.086 3.727 4.509 5.414 

EBITDA 1.115 1.678 2.231 2.673 3.193 

% doanh thu 2,40% 2,90% 3,30% 3,40% 3,60% 

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 730 1.101 1.517 1.880 2.243 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 584 881 1.214 1.504 1.795 

Công ty mẹ  

Doanh thu thuần 26.519 34.857 42.212 49.390 56.768 

Lợi nhuận trước thuế 618 727 862 1.001 1.146 

Lợi nhuận sau thuế 524 629 753 881 1.013 

Vốn chủ sở hữu 10.342 10.463 10.628 10.832 11.078 

ROE 5,10% 6,00% 7,10% 8,10% 9,10% 

Tỷ lệ trả cổ tức (% mệnh giá)  3,00% 3,60% 4,40% 5,10% 5,90% 

Nguồn: PVOIL 

Chúng tôi cho rằng kế hoạch tăng trưởng sản lượng bình quân hàng 

năm ở mức 15,2%/năm (cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng trung bình 

của ngành) là khá thách thức nhưng có cơ sở để thực hiện được. 

PVOIL hiện đang nắm giữ nhiều lợi thế để gia tăng thị phần như: (1) 

tiềm lực tài chính mạnh, (2) thị phần ở mức 20%, vượt trội với các đối 

thủ phía sau như Thalexim, Saigon Petrol nhưng không bị giới hạn bởi 

Luật Cạnh Tranh như trường hợp của Petrolimex, (3) những kinh 
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nghiệm về mở rộng hệ thống phân phối và tăng số lượng cửa hàng 

bán lẻ trong quá khứ.   

PVOIL đặt mục tiêu nâng ROE từ mức 5-6% trong giai đoạn 2016-

2017 lên mức 9% vào năm 2022, mức này là khá khiêm tốn và vẫn 

thấp hơn nhiều so với ROE hiện tại của PLX (xấp xỉ 20%). PVOIL hoàn 

toàn có thể nâng hiệu quả của doanh nghiệp và ROE cao hơn nữa 

nếu thành công trong việc gia tăng tỷ trọng đóng góp của mảng bán lẻ 

và các dịch vụ ngoài xăng dầu khác. PVOIL cũng dự kiến dành 60% 

lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức hàng năm với tỷ lệ 3-6% trên mệnh 

giá cổ phiếu.  

NHẬN ĐỊNH 

Giá cổ phiếu PVOIL được trả premium so với các cổ phiếu khác 

trong ngành nhờ triển vọng tăng trưởng sản lượng cao gấp 3 lần 

trung bình ngành trong vòng 5 năm sau cổ phần hóa cũng như 

còn nhiều dư địa để cải thiện biên lợi nhuận.  

Hình 22: Chỉ số tài chính của một số peers trong nước và khu vực 

 
  Nguồn: Bloomberg 

*PVOIL số liệu update dựa trên giá trúng IPO bình quân là 20.196 đồng/cổ phiếu. 

Các chỉ số như P/E, EV/EBITDA của PVOIL hiện đang cao hơn đáng 

kể so với bình quân các doanh nghiệp trong khu vực trong khi các chỉ 

số EV/Sale, P/S và P/B lại thấp hơn trung bình ngành. Nguyên nhân 

là biên lợi nhuận của PVOIL còn khá thấp so với các doanh nghiệp 

trong khu vực vốn có thời gian hoạt động lâu dài, tập trung chủ yếu 

vào mảng bán lẻ có biên lợi nhuận cao hơn và có nguồn thu lớn từ 

các dịch vụ ngoài xăng dầu (non-oil services) như cửa hàng tiện lợi, 

nhà hàng. Tuy nhiên, PVOIL có nhiều dư địa để tăng trưởng nhanh về 

lượng (sản lượng, doanh thu), và về chất (cải thiện biên lợi nhuận nhờ 

tăng tỷ trọng mảng bán lẻ và phát triển thêm các dịch vụ gia tăng ngoài 

xăng dầu), từ đó cải thiện đáng kể lợi nhuận và các chỉ tiêu định giá 

của doanh nghiệp.  

 

 

Tên Quốc gia

Vốn hóa (tỷ 

USD)
P/E EV/EBITDA EV/Sales P/S P/B ROE (%)

Indian Oil Corp Ltd India 29,10 9,13 7,15 0,70 0,52 1,84 20,67%

JXTG Holding Inc Japan 23,74 8,50 6,89 0,51 0,24 1,12 13,81%

SK Innovaton Co Ltd Korea 16,87 9,25 4,94 0,47 0,41 0,99 11,17%

Bharat Petroleum Corp Ltd India 15,94 10,58 8,99 0,62 0,46 3,30 29,76%

S-Oil Corp Korea 12,43 13,52 11,65 0,98 0,68 2,06 11,05%

Hindustan Petroleum Corp Ltd India 9,59 7,43 6,49 0,38 0,33 2,90 43,65%

Idemitsu Kossan Co Ltd Japan 8,19 5,94 5,54 0,42 0,21 1,20 19,84%

Caltex Australia Ltd Australia 7,25 16,22 8,26 0,46 0,46 3,12 20,17%

Thai Oil PCL Thailand 6,44 8,64 5,59 0,62 0,63 1,77 21,91%

Showa Shell Sekiyu KK Japan 5,55 24,66 7,03 0,33 0,32 2,69 15,53%

PLX Vietnam 4,75 34,09 10,34 0,48 0,72 5,54 22,75%

IRPC PCL Thailand 4,68 17,31 10,79 0,94 0,73 1,79 10,50%

Mangalore Refinery & Petro India 3,55 6,53 5,18 0,71 0,52 2,39 44,70%

Esso Thailand PCL Thailand 2,06 9,77 6,03 0,37 0,39 2,58 30,94%

Petron Corp Philippines 1,71 9,53 6,28 0,61 0,21 0,95 10,37%

Thalexim* Vietnam 0,17 32,65 17,83 0,68 0,50 1,52 4,90%

Trung bình 9,50 13,98 8,06 0,58 0,46 2,24 20,73%

Trung vị 6,85 9,65 6,96 0,56 0,46 1,95 20,01%

PVOIL* Vietnam 0,92 35,77 15,58 0,31 0,37 2,02 5,10%
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Giá đấu thành công bình quân là 20,196 đồng cổ phiếu  

Ngày 25/01/2018, phiên IPO của PVOIL đã diễn ra thành công với 

206,85 triệu cổ phiếu chào bán đã được mua hết với giá trúng thầu 

bình quân là 20.196 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, P/E forward 2018 

của PVOIL là 35,8 lần (dựa trên EPS forward 2018 là 565 đồng/cổ 

phiếu theo kế hoạch kinh doanh 5 năm sau cổ phần hóa). Mức P/E 

này cao hơn so với P/E forward 2018 của PLX (34 lần) và Thalexim 

(26 lần). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng PVOIL xứng đáng được thị 

trường định giá cao hơn các đối thủ cạnh tranh (thị trường trả 

premium) do có tiềm năng tăng trưởng cao hơn (tốc độ tăng trưởng 

sản lượng dự kiến cao gấp 3 lần so với trung bình ngành trong vòng 

5 năm tới) và còn nhiều dư địa để cải thiện hiệu quả hoạt động kinh 

doanh cũng như gia tăng lợi nhuận, đặc biệt là với sự tham gia và hỗ 

trợ từ các nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới.  

Hình 23: PVOIL đang trong giai đoạn chuyển từ doanh nghiệp bán buôn (như 

Thalexim, Mipec, Saigon Petro) sang doanh nghiệp tập trung vào bán lẻ (PLX).  

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

   

PLX

Thị phần lớn nhất

Phân phối chủ yếu thông 

qua hình thức bán lẻ 

Biên lợi nhuận cao nhất 

PVOIL

Thị phần trung bình với tốc độ tăng trưởng thị phần cao

Bắt đầu gia tăng tỷ trọng của cửa hàng xăng dầu (bán lẻ)

Biên lợi nhuận ở mức trung bình, chú trọng tăng biên lợi 

nhuận thông qua tăng tỷ trọng bán lẻ và cung cấp thêm các 

dịch vụ khác ngoài xăng dầu 

Thalexim, Mipec, Saigon Petro

Thị phần nhỏ

Chủ yếu phân phối thông qua các tổng đại lý, đại lý (bán buôn)

Biên lợi nhuận thấp
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa 
giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có 
thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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